
ANKETA za učence - zadovoljstvo 
z dejavnostmi zdrave prehrane



Projekt MREŽA ZDRAVIH ŠOL (dejavnosti potekajo skozi celo 
šolsko leto) - izvajanje dejavnosti s področja gibanja, zdrave 

prehrane, dobrih medsebojnih odnosov ... , ki pozitivno vplivajo 
na vaše telesno in duševno zdravje.

nisem zadovoljen

sem zadovoljen

sem zelo zadovoljen

Kdaj bi lahko bili tudi
dunajci in pomfri

Prehrana šolska je dobra
in in določene malce so pa
tudi katastrofalne



SHEMA ŠOLSKEGA SADJA (dejavnosti potekajo skozi celo šolsko 
leto). Gre za ozaveščanje o pomenu uživanja sadja in zelenjave za 
vaše zdravje. Tako dvakrat tedensko dobite obogateno ponudbo 

sadja in zelenjave, predvsem lokalnih dobaviteljev. Projekt 
poteka v okviru Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 

in je financiran s strani Evropske skupnosti.

nisem zadovoljen

sem zadovoljen

sem zelo zadovoljen

več sadja

ne jem sadja

več ustvarjanja



EKO ŠOLA – ocenjujete Eko dan, ki je bil izveden 20. 4. 2018. 
Predstavljeno vam je bilo biodinamično kmetovanje in 

pridelovanje hrane v sožitju z naravo. Delali ste v delavnicah, kjer 
ste se seznanili s peko kruha, nabiranjem zelišč za domače čaje, 
pripravo namazov iz čemaža, pripravo biodinamičnih pripravkov 

za krepitev rastlin in z osnovami vrtnarjenja.

nisem zadovoljen

sem zadovoljen

sem zelo zadovoljen

se ne spomnim tega
dogodka



SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK (naravoslovni dan, 16. 11. 
2018): šlo je za vaše ozaveščanje o pomenu zajtrka, ki je bil 

pripravljen izključno iz živil lokalnih dobaviteljev. Obiskal nas je 
tudi čebelar in vam predstavil pomen medu v vsakodnevni 

prehrani.

nisem zadovoljen

sem zadovolojen

sem zelo zadovoljen

takrat sem manjkal



ŠOLSKI EKO VRTOVI - ozaveščamo vas o pomenu samooskrbe s 
hrano, seznanjamo z načeli biološke pridelave hrane, pridelavo 
začimb in zelenjave na šolskih gredicah in uporabo pridelane 

zelenjave in zelišč pri pouku gospodinjstva in izbirnih predmetih. 
Projekt podpirata Inštitut za trajnostni razvoj RS in EKO ŠOLA.

nisem zadovoljen

sem zadovoljen

sem zelo zadovoljen

ne spomnim se



DAN ZDRAVE ŠOLE - športni dan (pohod), 29. 9. 2018, s ciljem 
vašega zavedanja o pomenu gibanja in zdrave pohodne malice.

nisem zadovoljen

sem zadovoljen

sem zelo zadovoljen

malice nemaram

to bi moralo biti enkrat na
teden

da ker ni pouka



ANKETA za starše - zadovoljstvo z 
dejavnostmi zdrave prehrane



Projekt MREŽA ZDRAVIH ŠOL (dejavnosti potekajo skozi celo 
šolsko leto) - izvajanje dejavnosti s področja gibanja, zdrave 

prehrane, dobrih medsebojnih odnosov ... , ki pozitivno vplivajo 
na telesno in duševno zdravje otrok.



SHEMA ŠOLSKEGA SADJA (dejavnosti potekajo skozi celo šolsko 
leto) Gre za ozaveščanje učencev o pomenu uživanja sadja in 

zelenjave za zdravje. Dvakrat tedensko dobijo obogateno 
ponudbo sadja in zelenjave, predvsem lokalnih dobaviteljev. 

Projekt poteka v okviru Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja in je financiran s strani Evropske skupnosti.



EKO ŠOLA – Eko dan je bil izveden 20. aprila 2018. Predstavili 
smo biodinamično kmetovanje in pridelovanje hrane v sožitju z 
naravo. Izvedli smo delavnice, kjer so se učenci seznanili s peko 
kruha, nabiranjem zelišč za domače čaje, pripravo namazov iz 

čemaža, pripravo biodinamičnih pripravkov za krepitev rastlin in z 
osnovami vrtnarjenja.



SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK (naravoslovni dan, 16. 11. 
2018): ozaveščanje učencev o pomenu zajtrka, ki je bil 

pripravljen izključno iz živil lokalnih dobaviteljev. Obiskal nas je 
tudi čebelar in nam predstavil pomena medu v vsakodnevni 

prehrani.



ŠOLSKI EKO VRTOVI - učence ozaveščamo o pomenu samooskrbe 
s hrano, seznanjamo z načeli biološke pridelave hrane, pridelavo 

začimb in zelenjave na šolskih gredicah in uporabo pridelane 
zelenjave in zelišč pri pouku gospodinjstva in izbirnih predmetih. 

Projekt podpirata Inštitut za trajnostni razvoj RS in EKO ŠOLA.



DAN ZDRAVE ŠOLE - športni dan (pohod), 29. 9. 2018, s ciljem 
zavedanja učencev o pomenu gibanja in zdrave pohodne malice.


